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PREFÁCIO

Dizer que o mercado está cada vez mais concorrido, 
que os clientes estão cada vez mais exigentes e que 
sobreviver nesse contexto é uma tarefa quase impos-
sível parece não mais surpreender, ou seja, não é no-
vidade para quem quer realmente resultados.

É verdade que não há muito mais espaço para aventu-
ras e aventureiros, que contam com os bons ventos e a 
sorte na condução de seus negócios. Há, sim, espaço 
para ações coerentes, pensadas e arquitetadas de forma 
racional e não emocional.

Criar a cultura de pensar estrategicamente nas empresas 
tem sido pauta de muitas horas de trabalho de executivos 
que já entenderam que o planejamento estratégico, sem 
dúvida, é uma ferramenta poderosa que viabiliza a racio-
nalidade e a arquitetura das ações.

O hábito de planejar deveria estar presente em tudo, na 
empresa e até na nossa vida pessoal. Por que não?

Há quem pense que planejamento estratégico, essa po-
derosa ferramenta que há alguns anos vem ajudando 
empresas a se desenvolverem, é coisa apenas de empre-
sas de grande porte. Grande equívoco. A lógica da utiliza-
ção de um plano estratégico serve desde a pequena até a 
grande empresa. 

O planejamento estratégico traz para as empresas a an-
tecipação da avaliação de escolhas estratégicas, força a 
obtenção de uma visão a longo prazo, torna mais visível a 
decisão de alocação de recursos. Enfi m, prepara a orga-
nização para enfrentar mudanças, mostrando caminhos 
de sustentabilidade de forma racional e com base em da-
dos e informações coletados na análise.

A racionalidade no planejar e no agir é uma forte carac-
terística do grande amigo e professor Roger Born, que 
neste prefácio me oportunizou reafi rmar minha visão do 
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diferencial que o planejamento estratégico pode propor-
cionar para as empresas.

Sou um apaixonado pelo tema e por aqueles que acredi-
tam no planejamento e seu efeito nos resultados de uma 
empresa.

Neste segundo livro sobre o tema, Roger avançou e co-
locou de forma muito organizada, para além de todo 
seu conhecimento teórico do assunto, diversos cases 
e exemplos práticos coletados ao longo de vivências 
profi ssionais e acadêmicas, fruto de suas consultorias 
a empresas e de orientações aos formandos em traba-
lhos de conclusão de curso de MBA na ESPM/RS. 

A construção de um plano estratégico é algo que precisa 
ser feito com lógica e deve respeitar uma ordem de pas-
sos que no fi nal vão facilitar as tomadas de decisão. Aliás, 
esta talvez seja a principal função do plano: possibilitar 
que a empresa alcance melhores resultados e desem-
penhos fruto das suas tomadas de decisão e de cami-
nhos estratégicos escolhidos. A importância das fases de 
defi nição de norteadores e das múltiplas análises pos-
síveis do ambiente e do mercado está exatamente na 
base que se forma de informações que servirão para a 
formulação de estratégias e ações competitivas. 

Neste Construindo o plano estratégico, Roger nos entrega 
de forma absolutamente simples o complexo plano estra-
tégico, seguindo um roteiro testado e utilizado por diver-
sos tipos de empresas. Rico em exemplos, certamente 
este livro trará contribuições pontuais tanto para aqueles 
que buscam respostas teóricas como para os que neces-
sitam de saídas práticas para os seus negócios.

Tive a feliz oportunidade de estar com Roger durante 
algumas experiências profi ssionais e pessoais. Garanto 
que este trabalho espelha o seu jeito de ser e de atuar 
como consultor e professor, refl etindo os anos de estudo 
e o domínio da teoria que ele sabe, como poucos, apre-
sentar de forma clara e direta, ao seu estilo, com a auto-
ridade de quem já viu de tudo e conhece o caminho do 
resultado. Roger agrega ainda sua experiência na con-
sultoria, âmbito de atuação na qual ele mostra na prática 
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a importância da implementação de planos estratégicos e 
das ações cirúrgicas em seu controle e gestão. 

Obrigado ao Roger por mais este presente a todos 
aqueles que apreciam o tema do planejamento estratégi-
co ou vivenciam a necessidade da aplicação de um plano 
estratégico em seus negócios e empresas. Nós sabere-
mos aproveitar a sua dedicação neste livro em nossas 
andanças empresariais.

Marcelo Renck Obino
Mestre em Administração pela UFRGS;
professor do MBA da ESPM nas áreas 

de Estratégia e Marketing;
sócio da MR Obino Assessoria Empresarial.





INTRODUÇÃO



UM LIVRO FEITO POR MUITAS MÃOS

A construção de um plano estratégico é, possivelmente, uma das 
mais complexas tarefas em gestão empresarial. Muito embora al-
guns pensem, equivocadamente, que se trata de um processo 
simples de preenchimento de modelos teóricos de análise, para 
uma posterior tomada de decisão, baseada em mais teorias, 
como numa sequência linear de causa e efeito, esse é um desafi o 
que exige um enorme esforço de refl exão de tal forma que se 
chegue a um bom plano. Nesse sentido, saber como aplicar as 
teorias é sem dúvida conhecimento e habilidade que se aprofun-
dam e agilizam com a prática, em seu sentido mais puro, ou seja, 
ao fazer muitas vezes, acaba-se aprendendo mais e atingindo 
melhores resultados. O problema é que, muito embora o planeja-
mento estratégico há bastante tempo tenha deixado de ser uma 
novidade, ainda assim, são poucos os alunos, executivos e em-
presários com vivência prática na área. Chama a atenção o fato 
de, mesmo dentre aqueles que gozam de alguma experiência no 
assunto, a extensa maioria parece se surpreender com a vastidão 
do ferramental existente dentro do amplo escopo de cobertura de 
um plano estratégico efetivamente completo. Dessa forma, obser-
va-se um campo ainda enorme para o desenvolvimento de bons 
planejadores estratégicos no Brasil.

Este livro se origina da crença da existência de uma lacuna na for-
mação dos planejadores estratégicos. Essas conclusões foram for-
madas gradativamente ao longo de anos de atuação na construção 
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e execução de planos junto a várias empresas, mas principalmente 
a partir das difi culdades observadas e relatadas por alunos do MBA 
Executivo da Escola Superior de Propaganda e Marketing ESPM/
RS, entre os anos de 2001 e 2007. 

O primeiro ponto evidenciado como oportunidade de contribuir com 
a formação de planejadores foi a estruturação de um texto tratando 
da introdução ao tema, desde os conceitos básicos, focando nas 
dúvidas e confusões mais frequentes, passando para a discussão 
de conhecimentos essenciais a quem deseja se engajar nesse tipo 
de atividade. Esses saberes essenciais, que devem ser construídos 
pelo planejador antes do início da elaboração de um plano, sob 
pena de se comprometer a profundidade dos diagnósticos realiza-
dos e das soluções formuladas nas estratégias, foram apresentados 
no livro Desvendando o planejamento estratégico. Contudo, Des-
vendando... era apenas uma introdução, visto que não abordava 
outros dois pontos de enorme carência dentre alunos e profi ssio-
nais: a apresentação da teoria consolidada de forma “palatável” e de 
dicas práticas de como elaborar os modelos analíticos e de tomada 
de decisão. Dessa maneira, em 2002, surgiu a ideia de escrever 
este livro, com o propósito de difundir e contribuir com a tarefa de 
planejar empresas. Para tanto, seria necessário colocar, em uma só 
obra, toda a teoria empregada no roteiro completo de um plano, 
além de prover exemplos práticos em todas as suas partes, bem 
como dicas aos leitores. 

O ponto de partida foi o método que vinha sendo utilizado em sala 
de aula, que possuía como base os processos e as práticas realiza-
das por mim há alguns anos, tanto em empresas como no ambien- 
te acadêmico. Entretanto, como praticamente nada documentado 
existia em relação a esse método, além de meus rabiscos no qua-
dro e dos inúmeros fragmentos de textos “receitados” aos alunos, o 
desafi o de escrever este livro deveria se iniciar pela revisão de toda 
a bibliografi a proposta no roteiro do plano, composta basicamente 
por autores clássicos e consagrados. Colocar “tudo junto”, de forma 
resumida e facilmente compreensível era um desejo manifestado 
por alunos e por profi ssionais. Então, para completar o livro, o passo 
seguinte seria a obtenção de exemplos práticos. Mas aí incidiam 
dois grandes problemas: primeiro, a indisponibilidade de casos para 
divulgação, dada a confi dencialidade com que os planos estraté- 
gicos são tratados; segundo, o distanciamento existente entre os 
exemplos que constavam nos livros e a realidade prática das em-
presas, notadamente daquelas de menor porte. Assim sendo, fi cou 
bastante evidente que ajuda extra seria necessária, caso eu real-
mente desejasse terminar aquilo que estava me propondo a fazer.
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As primeiras mãos a me auxiliarem neste livro foram as do Gabriel. 
Havia a necessidade de um aporte teórico capaz de auxiliar o leitor a 
responder duas questões essenciais em relação a cada um dos itens 
que compõem o plano estratégico: “o que é...?” e “para que serve...?”.  
Tratam-se de duas perguntas simples, mas que por vezes não fi cam 
claras aos leitores dos diversos livros que serviam de referencial ao 
plano. Assim, partimos do trabalho de conclusão do curso de Admi-
nistração dele, que eu havia tido a satisfação de orientar, realizan-
do os ajustes necessários aos propósitos deste livro. Mesmo ha-
vendo restado muito pouco em relação ao texto original do TCC do 
Gabriel, foi ele o responsável pelo material que serviu como ponto 
de partida, bem como pelo apoio na pesquisa bibliográfi ca ao lon-
go do período de dois anos e meio, no qual tratamos de modifi car 
a abordagem anteriormente acadêmica para algo mais próximo de 
uma abordagem empresarial.

A necessidade de aportar exemplos reais, que tivessem aderência 
ao perfi l real da média do planejador brasileiro, fez com que mais 
mãos fossem passando a escrever este livro. Primeiro, o Geraldo, 
que ainda em 2004 mostrou enorme prontidão e dedicação ao pro-
ver todas as informações solicitadas sobre seu plano estratégico e 
sua empresa. Logo no primeiro conjunto de exemplos práticos que 
consegui obter junto a um de meus melhores alunos de MBA, tive a 
felicidade de conseguir um plano de características extrememente 
práticas que tinha como objeto uma empresa fabril e que, anos 
após, veio a confi rmar a sua efi cácia, conduzindo a empresa a su-
perar seus objetivos pretendidos.

Em 2005, uniu-se a nós o Paulo, trazendo consigo um ótimo plano 
de uma agência de comunicação focada em um nicho específi co 
do mercado. Além de agregar um exemplo de serviços, em um 
setor de elevada concorrência, ele também trouxe ao grupo algu-
mas refl exões e abordagens que marcam um interessante estilo 
de planejar.

Por fi m, já em 2006, o Cássio, talento com grande interesse na ciên-
cia e na escrita, trouxe vigor e amplitude ao nosso grupo, através da 
adição de trechos de um belo plano estratégico sobre uma jovem 
empresa atuante no macrossetor de Tecnologia da Informação (TI).

Finanças sempre provocaram arrepios em muitos alunos e até em 
planejadores profi ssionais. Contudo, sabemos, é impossível planejar 
sem uma perspectiva quantitativa. As “qualidades” planejadas, ex-
pressas no formato de decisões, implicam necessariamente em 

C O N S T R U I N D O  O  P L A N O  E S T R A T É G I C O20



“quantidades”, tornando possível e necessária a realização de uma 
conciliação entre o custo X benefício do planejado, antes de se rea-
lizar a sua efetiva aprovação. Contudo, os números causam certo 
“bloqueio” em algumas pessoas, por isso surgiu a necessidade 
de se trabalhar, com vistas a superar essa questão. Então, em 2004, 
quando provocado acerca dessa situação, o professor Adalberto 
Garcia desenvolveu a primeira versão de um “manual de fi nanças 
para o planejamento”, contendo dicas e explicações detalhadas às 
dúvidas mais frequentes dos alunos. Tendo observado o favorável im-
pacto de suas ideias junto aos alunos, convidei-o para unir-se ao de-
safi o de tornar fi nanças empresariais uma ferramenta, e não um em-
pecilho aos planejadores. Assim, ao longo dos últimos dois anos, 
Adalberto aperfeiçoou suas ideias e métodos, chegando à singular 
contribuição apresentada na parte fi nal deste livro.  

Doze mãos, cinco anos. Assim, conseguimos “colocar juntos” bons 
exemplos, elaborados a partir de uma base teórica conhecida e 
agora desdobrada de uma maneira, em nossa opinião, melhor com-
preensível. Mas será somente isso o que temos nas páginas que 
seguem? Creio que não. Acredito que muito mais...

Acima de tudo, este livro contém uma tecnologia de planejamento, 
atingida através da maneira como se combinam os diversos autores 
empregados ao longo do plano, bem como das variadas técnicas 
propostas para levantar informações, analisá-las, tomar decisões e 
apresentá-las, envolvendo inclusive questões de estilo pessoal na 
realização de cada uma dessas etapas. Pouco do que será visto, 
portanto, é original, sendo o todo desta obra absolutamente original. 
Mas onde está a base da tecnologia de planejamento aqui propos-
ta? A resposta parece estar em várias partes. Certamente não se 
trata das ideias de um autor em específi co, dada a quantidade de 
referências utilizadas nas diferentes partes do plano, tal como pro-
posto. Também não se trata do método de uma instituição, ou de um 
professor em específi co. Isso jamais poderia ser afi rmado. Mesmo 
considerando algumas técnicas já bastante divulgadas nas salas de 
aula de planejamento estratégico da ESPM/RS e junto a clientes, 
por vezes fi co a me questionar a origem da ideia de diagramar o 
texto da análise estratégica de mercado sob o formato de tópicos 
(achados e tendências), para conseguir entender ou comunicar 
melhor determinados conteúdos; de realizar uma análise crítica do 
histórico da empresa, buscando relações entre contextos, eventos 
e consequências; ou ainda de incentivar e demonstrar grafi camen-
te no plano os possíveis movimentos estratégicos que uma empre-
sa pode adotar. A resposta a isso, hoje concluo, está em vários 
sujeitos, mas também está em mim. A tecnologia de planejamento 
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trazida por este livro é a ressignificação do conhecimento de 
muitos com os quais partilhei: alunos, clientes, professores, cole-
gas de doutorado, pares de trabalho. Da mesma forma, aqueles 
que participaram da elaboração deste livro também ressignifi ca-
ram a partir de suas interações. Assim sendo, pode-se afi rmar, 
efetivamente, tratar-se de uma obra feita por muitas mãos.

Enfi m, chegamos a um livro que contém muitas experiências e que 
poderá ser bastante útil àqueles que pretendem planejar. Para tan-
to, fez-se uso de um roteiro bastante completo e, em cada um de 
seus tópicos, além de um breve apanhado teórico, conforme men-
cionado, exemplos reais foram fornecidos. Nesse sentido, há de se 
considerar o contexto da análise realizada ou da decisão tomada. 
Os diagnósticos referentes à empresa Technopack, por exemplo, 
possuem três anos. Contudo, não por isso se reduz o valor pedagó-
gico do mesmo, sendo o leitor incentivado a se colocar no contexto 
temporal em que o Geraldo estava tomando suas decisões estra-
tégicas (maio de 2004). Outro fator a ser observado, e que é comu-
mente deixado de lado na maioria dos livros, é que toda e qualquer 
análise, ou decisão, é passível de crítica, pelo simples motivo de 
conter um ponto de vista. Nesse sentido, além de apresentar exem-
plos práticos, por vezes também serão realizados questionamentos, 
ou críticas, em relação àquilo que nós mesmos produzimos. Faça 
isso você também, leitor. Dessa forma, estará se preservando uma 
característica fundamental daquilo que é um plano em sua essên-
cia, uma tese acerca do futuro, bem como se estará possibilitando o 
diálogo sincero e aberto acerca de planejamento estratégico. 
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